
ALCAIDESA GOLF 
AND BEACH RESORT

Developerský projekt s výhodnou hypotékou
The Links se nachází v exkluzivní urbanizaci La Alcaidesa, 
která je součástí pobřežní obce San Roque, jižně od Sotogrande, 
cca 100 km od letiště Malaga, hodinu autem po dálnici.

Z vašeho budoucího domova můžete obdivovat jedinečný 
výhled na moře, což vás naplní pocitem svobody. Leží jen 100 
metrů od pláže, přímo na jediném linksovém hřišti na pobřeží 
Costa del Sol. Z terasy si vychutnáte výhledy na působivou 
skálu Gibraltar, Majak Faro de Carboneras a africké pobřeží, které 
vám budou připomínat, jak majestátní je váš nový domov.

The Links je obklopen přírodou a nabízí dostatek příležitostí 
pro venkovní sporty a aktivity. V blízkém dosahu najdete 

ikonická golfová hřiště Valderrama a Real Club de Golf 
Sotogrande. Pokud máte rádi jezdecké sporty, můžete si 
zajezdit na koni nebo si užívat další sportovní aktivity jako 
tenis, běh, bike či turistiku přímo v národních parcích, 
chybět nemůže pestrá nabídka vodních sportů včetně stále 
oblíbenějšího kitesurfi ngu.
Projekt zahrnuje dva bazény, jeden pro relaxace, druhý 
sportovní. Rezidenti mají k dispozici wellness i tělocvičnu. 
Ať už upřednostňujete rychlé ponoření nebo raděj potrápíte 
tělo v posilovně, přijdete si tu na své.

Váš budoucí domov je doslova ztělesněním oázy klidu, 
ideální místo pro relaxaci a dokonalý únik z města. 

od 290 000 €
⌦ tří- až čtyřpokojové byty a duplexy 

s velkými terasami
⌦ parkovací místa pro 2 auta + sklep v ceně

⌦ vysoký standard vybavení bytů 
(německá kuchyňská linka a spotřebiče 

Siemens v hodnotě 20 000 €)
⌦ dokončeni leden 2021



LUXUSNÍ APARTMÁNY 
S VÝHLEDEM NA MOŘE A GOLF

V dosahu je veškeré občanská vybavenost, nedaleko leží 
Sotogrande s mezinárodní školou, nákupními centry, trhy, 
restauracemi, Marbella je vzdálena jen 25 minut.

Abyste se cítili maximálně pohodlně,  vybavení je 
z nejlepších materiálů,  apartmány jsou vybaveny 
špičkovými výrobky značek Porcelanosa a Schucco, 

v kuchyni narazíte na spotřebiče Siemens a v koupelně na 
vybavení Noken. Samozřejmostí je pračka a sušička, 
s ohledem na ekologii se využívají tepelná čerpadla 
nové generace.
Ke každému bytu patří velká garážová parkovací místa od 
30 m2, sklepy (10 m2), prostor pro zaparkování golfové 
buginy, připojení pro elektromobily.
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